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BM GENEL SEKRETERİ AZERBAYCAN 
CUMHURBAŞKANINA TELEFON ETTİ 

 

22 Temmuz günü BM Genel Sekreteri  Antonio Gutteres, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e telefon etti. 
A. Gutteres, öncelikle Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan askeri çatışmalardan 
ve insan kaybından dolayı duydukları endişe ve üzüntüleri dile getirdi. BM Genel 
Sekreteri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlı Karabağ’la ilgili statükonun 
sonsuza dek devam edemeyeceğini belirtip askeri harekatlara son vererek görüşmelere 
devam etmeye davet etti. 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM Genel Sekreterine telefon ettiği ve sınırda meydana 
gelen olaylara bizzat gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı ayrıca, 
Azerbaycan’ın Ermenistan sınırlarıyla ilgili herhangi bir askeri amaç gütmediğini, sadece 
kendi topraklarıyla vatandaşlarını koruduğunu söyledi. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteriyle statükonun sonsuza dek devam 
edemeyeceği görüşüyle hemfikir olduğunu belirtip Azerbaycan’ın görüşmelerde daima 
yapıcı tutum sergileyen taraf olduğunu vurguladı.  
Görüşmenin sonunda Devlet Başkanı Aliyev, A. Gutteres’e telefon ettiği ve sınırdaki 
olaylarla bizzat ilgilendiği için bir daha şükranlarını iletti.  
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KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
CUMHURBAŞKANLARI TELEFONLA GÖRÜŞTÜ 

 

24 Temmuz günü Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev ve 
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında bir telefon 
görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum 
gününü kutlayıp büyük sorumluluk isteyen devlet başkanlığı görevinde başarılar; 
Özbekistan halkına refah dileklerini iletti. 
Devlet Başkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanının dostluk, kardeşlik ve iyi 
komşuluk ilişkilerine dayanan ve asırlardır devam eden ikili stratejik ortaklığı 
geliştirmeye sağladığı katkılarını takdir ettiğini belirtti. 
Cumhurbaşkanı Tokayev, iki ülkenin sıkıntılı dönemde birbirine destek sağlamasının 
gerçek kardeşlik ilişkilerinin güzel örneği olduğunu vurgulayıp gösterdikleri insani 
yardım için teşekkür etti. 
Taraflar görüşmede ayrıca bölgedeki epidemiyolojik durumla ilgili bilgi alışverişinde 
bulunup COVID-19 salgını ve salgının neden olduğu sorunlarla mücadelede etkileşimi 
sürdürmeye niyetli olduklarını teyit etti. 
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI, TALAS 
VİLAYETİNDEKİ SAĞLIK KURUMLARINI  

ZİYARET ETTİ 

 

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 23 Temmuz günü Talas 
Vilayetine bir çalışma ziyaretinde bulunup bölgenin mevcut durumuyla ilgili bilgi edindi. 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kırgızistan’ın bütün bölgelerinde modern sağlık kurumları 
inşa edeceklerini belirtti. 
Ziyaret kapsamında 100 kişilik kapasiteye sahip ve gündüzleri hizmet veren hastaneyi 
de ziyaret eden Cumhurbaşkanı, hastanenin içinde bulunulan zor dönemde önemli rol 
üstlendiğini ve hastanelerin yükünü hafiflettiğini dile getirdi.  
Devlet Başkanı sağlık personeli ile de bir araya geldi ve yerel yönetimin gerekli ilaç ve 
araçların temini konusunda gerekeni yapacağını iletti. 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov ayrıca Talas Vilayetinin Kok-Oy köyünde terk edilen aile 
tıp merkezini de ziyaret etti. 160 hasta kapasiteli ve 5 bloktan ibaret olan binanın 2005 
yılından beri durduğu belirtildi. 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı ilgili makamlara binayı hızlı bir biçimde rekonstrükte etme 
talimatlarını verdi. 
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DİCLE NEHRİ ÜZERİNDEKİ BÜYÜK 
HİDROELEKTİRK SANTRALİ, TÜRKİYE’NİN 
GÜNEYDOĞU BÖLGESİNİ KALKINDIRMAYA  

KATKI SAĞLIYOR 

 

22 Temmuz günü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 
dördüncü büyük hidroelektrik santrali Ilısu Barajının devreye alınmasından bu yana 
geçen iki ay içinde 400 milyon kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 200 
milyon lira katkı sağladığını belirtti. 

Dicle nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralinin ilk türbini 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı bir törenle 19 Mayıs 2020'de 
devreye alınmış, böylece ilk etapta 200 megavat kurulu gücündeki türbin üretime 
başlamıştı. 
Yıl sonuna kadar altı türbinin üretime geçmesi ve santralin yılda 4 milyar 120 milyon 
kilovatsaat enerji üretmesi beklenmekte. 
Atatürk barajından sonra ikinci büyük yapay baraj olan Ilısu Barajı ile hidroelektrik 
santralin inşaati  8,5 milyar liraya mal olmuştur. 
Mardin ve Şırnak il sınırları arasında bulunan Ilısu Barajı aynı zamanda Dicle nehri 
üzerinde Cizre Barajı'nın yapımına da imkan verecek. 
Baraj ile hidroelektrik santralin tam kapasite faaliyete geçmesi halinde bölgede 4 bin 
kişiye istihdam sağlanacak. 
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TÜRKMENİSTAN DTÖ’NE GÖZLEMCİ STATÜSÜ 
KAZANDI 

 

22 Temmuz tarihinde Dünya Ticaret Örgütünün Cenevre’de yerleşik merkezinde 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Söz konusu 
toplantıda Türkmenistan’ın DTÖ’ne gözlemcilik başvurusu ele alındı.  
Toplantıya Türkmenistan’ın Cenevre’deki BM Şubesi Daimi Temsilcisi Atageldi 
Halcanov bizzat; Dışişleri, Ticaret ve Dış Ekonomi, Maliye ve Ekonomi bakanlıkları 
yetkilileri ise çevirim içi katkı sağladı. 
Atageldi Halcanov, “Türkmenistan’ın örgütte gözlemcilik statüsü edinmesi, milli 
ekonominin istikrarına, ülkenin dış ticaretteki konumunu pekiştirmeye, çok taraflı iş 
birliğinin geliştirilmesine, yabancı yatırımların çekilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca 
ülkenin dünya piyasasında rekabet gücüne sahip olduğu sektörlerin gelişmesine hız 
kazandıracaktır.” sözlerini söyledi 
Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan, Moğolistan, Panama, Paraguay, 
Pakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna ve Uruguay dahil DTÖ’ne 
üye ülke temsilcileri Türkmenistan’ın gözlemcilik başvurusunu destekledi. 
Toplantı sonucunda katılımcılar oybirliği ile Türkmenistan’a gözlemci statüsünü verme 
kararı aldı. Hâlihazırda 24’ü gözlemci olmak üzere toplam 164 ülke DTÖ’ye üyedir. 
Türkmenistan ise örgütün 25. üyesi olmuştur. 
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ÖZBEKİSTAN ZIRHLI ARAÇ ÜRETİMİNE 
BAŞLAYACAK 

 

21 Temmuz günü Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Sanayii Devlet Komitesi, 
komitenin “Kran va maxsus texnikalar” şirketi ile birlikte taktik tekerlekli zırhlı araç 
üretimine başlayacığını açıkladı.  
Bu bağlamda Tarlon zırhlı aracının Özbekistan’ın silahlı kuvvetleri birimlerini taşımada, 
yüksek riskli bölgelerde özel görevleri yerine getirmede, askeri devriyede, askerleri 
korumada ve araç konvoyuna eşlik etmede kullanılacağı belirtildi. 
Teknik ve askeri özellikler bakımından yabancı ülkelerin önde gelen benzer araçlarından 
geri kalmayan Tarlon zırhlı aracı, 750 kilometre menzile ve -35 - +55 derece sıcaklıkta 
çalışma gücüne sahiptir. 
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